
 

 המקוונים הקורסים בעזרת עצמאי לימוד בסיס על אנגלית בקורסי רמה סוף בחינות: הנדון

  באנגלית

 

 לקראת עצמאי באופן ללמוד האפשרות על( ג"המל) גבוהה להשכלה המועצה להודעת בהמשך

(, 61116) ב בסיסי טרום(, 61116' )א בסיסי טרום ברמות  האנגלית בקורסי רמה מעבר בחינות

 ו"תשע ב בסמסטר כי והאוניברסיטאות ג"המל בקשת ולאור(, 61111) א ומתקדמים( 61116) בסיסי

 שייכים שאינם  ג"המל י"ע המוכרות אחרות מאוניברסיטאות לסטודנטים גם רמה סוף בחינות יתקיימו

 :כדלקמן ההנחיות נקבעו, הפתוחה לאוניברסיטה

 :מהרמות אחת בכל יתקיים מועד בחינה  ז"תשע הלימודים שנת תחילת לקראת

 51.9.51' ה יום

 .בלבד  18.8.16 – 26.1.16: התאריכים בין תתקיים לבחינה הרשמה: הלתשומת ליבכם

 .11.9.16 לתאריך עד הרשמה לבטל ניתן

 

 ?הבחינות יתקיימו היכן

 . הארץ ברחבי הפרוסים הפתוחה האוניברסיטה של הבחינה במרכזי יתקיימו הבחינות

 

 לבחינה להרשמה זכאות

 מהמבחנים אחד סמך-על הפתוחה באוניברסיטה נקבעת /יתסטודנט כל של באנגלית הנוכחית הרמה

 או,  הפסיכומטרית בבחינה  האנגלית ציון או ם"אמיר, ר"אמי: ולהערכה לבחינות  הארצי המרכז של

 . ג"המל י"ע המוכרת באוניברסיטה בהצלחה אנגלית  קורס סיום אישור סמך-על

 . אנגלית לרמת הסיווג את הפתוחה לאוניברסיטה להעביר הסטודנטים על

 

 :אנגלית לרמת סיווג להעברת הנחיות

 בקישור פרטים – הפתוחה לאוניברסיטה הציון את להעביר הארצי מהמרכז לבקש ניתן  .1

 https://nite.org.il/index.php/he/tests/amiram/amiram-scores.html  :הבא

 

 בדואר משלוח באמצעות לבחינה הסיווג רמת על המעיד צילום + מקור מסמך  להעביר ניתן .2

 במרכזי מקור הצגת י"ע  או הפתוחה האוניברסיטה של הלימודיים ההישגים מרכז אל

 :הפתוחה האוניברסיטה של הבאים הלימוד

 1 האוניברסיטה דרך, הלימודיים ההישגים מרכז, הפתוחה האוניברסיטה רעננה 

 אביב-תל, 16 קלאוזנר, הפתוחה האוניברסיטה קמפוס אביב רמת 

 אחוזה, 16 חושי אבא' שד, בירם בבית חיפה קמפוס חיפה  

 מלחה, הטכנולוגי בגן ירושלים קמפוס ירושלים ( מלחה קניון מול)  



 19 העצמאות' רח, יציב בבית שבע באר קמפוס שבע-באר 

 

 :הבא בקישור וראבקמפוס ברעננה  קהל קבלת שעות על למידע

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/ezorim.merkaz?v_yishuv  

 

 לבחינה להרשמה הנחיות

 באוניברסיטה המידע במערכות קלוט אנגלית לרמת סיווג שקיים לאחר רק לבחינה להרשם ניתן

 .הפתוחה

 :בטלפון הפתוחה האוניברסיטה של והמידע הפניות למוקד לפנות יש לבחינה להירשם כדי

 * 1699 או 99-1182222 

 .ח"ש 199 של בתשלום כרוכה בחינה לכל ההרשמה

 .התשלום גביית לשם האשראי כרטיס פרטי את למסור יש ההרשמה בעת

 . תשלום ללא – שנקבע המועד עד לבחינה הרשמה לבטל ניתן

 יתייצבו שלא לסטודנטים גם במלואן ייגבו הבחינה ועלויות תקפה תהיה ההרשמה, זה מועד לאחר

 .לבחינה

 .מראש הרשמה ללא להיבחן יתאפשר לא.  לבחינה מראש להירשם נדרש, לב לתשומת

 :לבחינה זימון

 שבו המקום על פרטים ובה האלקטרוני הדאר באמצעות הודעה הנבחנים יקבלו הבחינה מועד לפני

 .הבחינה תתקיים

 

 :בבחינה הזדהות

 סטודנט תעודת הצגת עם רק. הסטודנט לומד בה מהאוניברסיטה סטודנט תעודת לבחינה להביא יש

 .להיבחן יתאפשר

 

 רמה סוף בחינת תוצאות על הודעה

 .באנגלית הבאה לרמה סווג כי הקובעת לנבחן הודעה תשלח בבחינה הצלחה של במקרה

 .הנוכחית האנגלית לרמת סווג כי הקובעת לנבחן הודעה תשלח בבחינה כשלון של במקרה

 

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/ezorim.merkaz?v_yishuv
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/ezorim.merkaz?v_yishuv

